
   ٹیسٹ اور ٹریس - پڑھنے  کا آسان طریقہ  
  

ہے۔  19 کوڈ یہ کہ ہے  نہیں یقین مجھے  ہوں بیمار میں  

  

 

کی  19 کوڈ کو آپ کہ  ہے لگتا کو آپ اگر  
آپ  تو  ، بخار یا  ،  کھانسی جیسے  ہیں  عالمات  

چاہئے لینا  مشورہ سے جلدی کو     
  آن  الئن NHS111 سے

___________________________ 

سکتے دیکھ بھی عالمات اپنے  پر لنک  اس آپ  
 ہیں۔ 

 

 
اپنے یا بخار ، کھانسی عالمت کی 19 کوویڈ   
طرح کی  کھونے احساس  کا  بو اور ذائقہ  

لو  لے آپ سے وجہ کی جس ہے عالمت  
 

پاس میرے  کہ ہے  لگتا مجھے  ، ہے  کی جانچ کی عالمات اپنے  نے  میں  
کروں؟ کیا میں ہے۔ 19۔ کوویڈ  

  

 

کی رہنے  ہی میں گھر ابھی کو آپ  
 ضرورت ہے۔ 

 

 

 

 آپ کو یہاں ٹیسٹ لینے  کی بھی ضرورت
تک انٹرنیٹ پاس کے  آپ اگر یا ، ہے   

کریں۔ کال پر 119 تو ہے  نہیں رسائی   
  

 

 

 

 

https://111.nhs.uk/covid-19
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/


 

کروں؟ کیا میں - ہوں رہا کر انتظار کا نتائج / امتحان اپنے  میں  

  

 

 

  

 

   
رہے  کر انتظار لئے  کے  جانچ آپ اگر  
تو ہیں رہے  کر حاصل نتائج اپنے  یا ہیں  
ضرورت کی رہنے  ہی میں گھر کو آپ  
وقت اس ہے       

دوران کے       
  
 

 
 
 

رہتے  ساتھ کے  لوگوں دوسرے  آپ اگر  
ملنا عالمات کو آپ سے  جب ،  تو ہیں  

بھی سے  دن اس ، ہیں ہوجاتے  شروع  
ہوگا۔  رہنا میں گھر دن 14 انہیں  

 

 

 
 

کہ ہے  ضرورت کی  بتانے یہ کو  لوگوں آپ  
رابطے قریبی میں گھنٹوں 48 پچھلے آپ  
ہیں ہوسکتے  19 کوڈ کو آپ  کہ ، ہیں میں    

   
 

 
 
 

 

 



ہے  نہیں 19 کوویڈ پاس کے  آپ اور ہیں آئے  واپس نتائج کے  ٹیسٹ  

  

  

  

  

والے  رہنے  ساتھ کے  آپ اور آپ  
کی رہنے  میں گھر کو افراد دوسرے   
ہے۔ نہیں ضرورت  

 
 
 
 
 

ہے مال 19۔ کوڈ کو  آپ اور ہیں آئے  واپس نتائج کے  ٹیسٹ  

  

ہوئے  عالمات بار پہلی کو آپ جب   
10 کم از کم کو آپ سے  وقت اس  
ہوگا رکھنا میں گھر تک دن   

   

  
ہوئے  عالمات بار پہلی کو آپ جب  
کو خانہ اہل کے  آپ سے  اس  

میں گھر دن 14 پر طور مجموعی  
معلومات مزید یہاں چاہئے۔ رہنا  

  موجود ہیں

 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/how-long-to-self-isolate/


ہے  ہوتا کیا اگے      

 

تو ہے  19 کوویڈ پاس کے  آپ اگر  ، 
NHS گھنٹوں 24 ٹریس اور ٹیسٹ  

گے  ہوں میں رابطے  اندر اندر کے   
نتائج کے  ٹیسٹ کے  آپ  

 
کے  میل ای یا میسج ٹیکسٹ یہ  

ہوگا ذریعہ  

  

  

  

  

  
تو ہے  19 کوویڈ پاس کے  کسی اگر  

وہ کہ ہے  ضروری واقعی جاننا یہ ،  
ہیں میں رابطے  ساتھ کے  کس  

 
ہیں  کہتے  ٹریسنگ اسے   

 

حاصل 19 کوڈ کو لوگوں زیادہ یہ  
ہے  روکنا سے  کرنے   

 

  

  
کو آپ سے  میل ای یا میسج ٹیکسٹ  

لوگوں ان کہ گا ہوجائے  معلوم یہ  
سے  جن بانٹیں کیسے  تفصیالت کی  
ہیں رہے  میں رابطے  سے  قریب آپ   



 

  

  

  

  

 

    
یا کنبہ کا آپ کہ ہے  یہ مطلب کا اس  

آپ ساتھ کے  جن افراد دوسرے   
ہیں  رہتے     

   
  

 
 
 

 
      

جن آپ کہ ہے  بھی یہ مطلب کا اس  
زیادہ سے  منٹ 15 سے  لوگوں  

رابطے  راست براہ تک عرصے   
اندر اندر کے  میٹر 2 یا ، ہیں میں  
   ہیں

 

   
اپنی کو ٹیم ٹریس اور ٹیسٹ کو آپ  

آگاہ بھی میں بارے  کے  جگہوں  
ہوگی  ضرورت کی کرنے   

 



  

   
پر سائٹ ویب کسی معلومات یہ آپ  
ہے  محفوظ جو گے  دیں   

  

  

  

  

  

  
ہے  نہیں انٹرنیٹ پاس کے  آپ اگر  
ٹیم ٹریس اور ٹیسٹ کو آپ کوئی تو  

گا کرے  کال سے    
  

گے  کریں استعمال نمبر فون یہ وہ   

 

0300   013  5000 
  

 

کا معلومات ان ٹیم ٹریس اور ٹیسٹ   
انہیں آپ جو گی کرے  استعمال  
یہ کو لوگوں کچھ تاکہ ہیں دیتے   
رہنے  پر گھر وہ کہ ہوجائے  معلوم  
ہے ضرورت کی  

 

 

کا معلومات ان ٹیم ٹریس اور ٹیسٹ  
انہیں آپ جو گی کرے  استعمال  
یہ کو لوگوں کچھ تاکہ ہیں دیتے   
رہنے  پر گھر وہ کہ ہوجائے  معلوم  
ہے ضرورت کی  

 



زیادہ سے  زیادہ کا ہونے  19 کوویڈ  
ہوگا کو لوگوں ان خطرہ .  

 

کو لوگوں ان ٹیم ٹریس اور ٹیسٹ  
کو آپ پاس کے  جن گی بتائے  نہیں  
ہ  19 کوڈ  

 

مجھے  نے  ٹریس اور ٹیسٹ ایس ایچ این لیکن ، ہے  رہا لگ اچھا مجھے   
ہوں  رہا رابطہ سے  کسی ساتھ  کے  19 کوویڈ میں کہ ہے  بتایا  

  

 

  

  
بتائے  کو آپ ٹیم ٹریس اور ٹیسٹ اگر  
فرد کسی والے  19 کوویڈ آپ کہ  

گھر کو آپ ، تو ہیں میں رابطے  سے   
د 14 ہے۔ ضرورت کی رہنے  میں   

 

شخص اس آپ جب ہے  کا دن اس یہ  
تھے  میں رابطے  بار آخری ساتھ کے   



 

  

 

  
  
  

نہ گھر اپنا سے  وجہ بھی کسی  
  چھوڑیں

   

  
  

کی دوائی یا کھانے  کو آپ اگر  
یا الئن آن اسے  ، تو ہو ضرورت  

کریں  آرڈر ذریعہ کے  فون  
 

سے  والوں کنبہ اور دوستوں آپ   
کے  چھوڑنے  پر گھر اپنے  اسے  بھی  
ہیں سکتے  کہہ لئے    

 

   

  

 

ہیں رہتے  آپ ساتھ کے  لوگوں جن  
کی رہنے  ہی میں گھر انہیں  

پاس کے  آپ اگر ہے  نہیں ضرورت  
ہیں  نہیں عالمات  



 

  
ساتھ کے  شخص ایسے  کسی آپ اگر  

خطرہ کا 19 کوڈ کو جس ہیں رہتے   
گھر اپنے  وہ کہ ہے  بہتر تو ، ہے   
کنبہ یا دوستوں ہوئے  رہتے  میں  

رہیں دن 14 ساتھ کے    

  

  

  

  
مشورہ یہ آپ ، تو ہے نہیں ممکن یہ اگر  

کو بات اس کہ ہیں  کرسکتے حاصل  

 آن الئن NHS کیسے یقینی بنائیں کہ آپ

کو لوگوں  والے رہنے  ساتھ اپنے پر  

دیں نہ  19 کوویڈ    

  

  

 

  
کہ ہے  ہوتا محسوس یہ کو آپ اگر  
ہیں رہے  پا عالمات 19 کوویڈ آپ  

 آن الئن NHS 111 تو ، آپ کو
چاہئے  لینا مشورہ سے  جلدی سے   

خدم کی وائرس کورونا   
   

بھی عالمات اپنی پر لینک اس آپ  
ہی سکتے  دیکھ  

 

   

میں گھر بار ایک صرف مجھے  کیا   
ہے؟ ضرورت کی رہنے   

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/how-to-avoid-spreading-coronavirus-to-people-you-live-with/
https://111.nhs.uk/covid-19


  

 

  
رابطے  ساتھ کے  لوگوں ایسے  آپ  
19 کوویڈ کو جن ہیں سکتے  ہو میں   
ہیں چکے  مل مرتبہ زیادہ سے  ایک  

میں گھر کو آپ کہ ہے  مطلب کا اس   
ایک ہے  جاسکتا کہا لئے  کے  رہنے   
بار زائد سے  . 

مل  مدد کیا مجھے  گا۔ کرسکوں نہیں کام میں تو  رہوں میں گھر میں اگر  
ہے؟  سکتی  

  

 

  
آپ تو ہیں رہے  رہ پر گھر آپ اگر  

95.85 .ہفتہ فی جو ، تنخواہ بیمار  
کرسکتے  حاصل تک ہفتوں 28 ، ہے   
کیونکہ  ہیں    

  

ہے  19 کوڈ کو آپ •    

 

اور کسی میں گھر کے  آپ یا •  
ہے  پاس کے    

 
o کہ ہے  گیا بتایا کو آپ یا  

رابطے  سے  کسی آپ  
کے  19 کوویڈ ہیں میں  
  ساتھ

 



  

کرنے  حاصل تنخواہ بیمار آپ اگر   
طور کے  مثال ، ہیں  نہیں قابل کے   
کو آپ اور ، ہیں مالزم خود آپ پر  
رہنے  میں گھر کو آپ کہ ہے  گیا بتایا  
یونیورسل آپ تو ہے  ضرورت کی  
ہیں۔ کرسکتے  دعوی   لئے  کے   

 کریڈٹ 

 
سے  جس ہے  پیسہ کریڈٹ یونیورسل  

ادا بل اور گزارنے  زندگی کی آپ  
   .کرنے  میں الگت آئے  گ 

  

  

  

 

  

  

 

  
کی آپ ، تو ہیں مالزمت خود آپ اگر  

کے  فنڈ مشقت کے  ان کونسل مقامی  
مدد میں کاروبار کے  آپ ذریعہ  
ہے کرسکتی فراہم  

  
لئے  کے  کرنے  مدد کی آپ فنڈ مشقت  
میں کمانے  پیسہ کو آپ اگر ہے  رقم  

آپ کیونکہ ہے  درپیش وقت سخت  
ہیں نہیں قابل کے  کرنے  کام    

  
مقامی لئے  کے  معلومات مزید آپ  

ہیں کرسکتے  رابطہ سے  کونسل  
  معلومات

   

  



  

  
اس ہیں کرسکتے  حاصل مدد جو آپ  
حاصل معلومات متعلق سے   

رہ میں گھر آپ اگر ہیں۔ کرسکتے   
قابل کے  کرنے  کام اور ہو رہے   
ہے  یہ تو ہو نہیں   

 
ہے  پر سائٹ ویب ٹریژری یہاں یہ   

  

Created/Translated by Shamsun Khan 

https://www.gov.uk/coronavirus/worker-support

